WSTĘPNA OFERTA NR 1695538

OFERTA SKIEROWANA DO: XTON S.C. ŁUKASZ BASIAGA , PIOTR ŁUKASIK

dnia: 2021-07-27

1. PRZEDMIOT
Rodzaj/Typ przedmiotu

Inne: Myjki wysokociśnieniowe i parowe

Marka / Model

Pojazd

NOWY

Rok Produkcji

2021

Okres umowy

36 miesięcy

Master Cleaner mc 850

2. WARUNKI FINANSOWANIA/KALKULACJI
Cena netto 21 000,00 PLN
Produkt

Leasing operacyjny

Waluta

PLN

Ilość

Wartość

Kwota netto

VAT

Wartość brutto

Opłata wstępna

1

10,0000

2 100,00

23

2 583,00

Rata leasingowa

36

2,1297

447,23

23

550,09

Wykup

1

20,0000

4 200,00

23

5 166,00

Suma opłat

-

106,6680

22 400,28

23

27 552,34

BRAK DODATKOWEJ OPLATY ZA REJESTRACJĘ POJAZDU
OBSŁUGA UMOWY LEASINGU W RAMACH ZRYCZAŁTOWANEJ OPŁATY ROCZNEJ NETTO W WYSOKOŚCI 195,00 PLN.
Kalkulacja została sporządzona w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 3M (oprocentowanie zmienne) wynoszącą na dzień sporządzenia kalkulacji ,21.

OFERTĘ PRZYGOTOWAŁ
Kamil Różyc

663299119

krozyc@aliorleasing.pl

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 K.C. i ma charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczne warunki umowy zależą od oceny zdolności
leasingowej/pożyczkowej Leasingobiorcy/Pożyczkobiorcy oraz finansowanego przedmiotu i zostaną uregulowane w umowie leasingu/pożyczki.

Informacja o administratorze danych osobowych (Klient/reprezentant Klienta, zwany dalej Reprezentantem )
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alior Leasing sp. z o.o. (dalej: AL), który przetwarza je:
a) w celu przygotowania oferty, oceny ryzyka leasingowego oraz zawarcia i wykonania umowy z AL na podstawie art. 6 ust.1 lit. b, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO, a w odniesieniu do Reprezentanta, na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionym interesem jest
możliwość zrealizowania celu), przez okres niezbędny do wykonania zawartej umowy z AL.
b) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na AL, wynikających z obowiązujących przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przez okres niezbędny
do ich wykonania,
c) w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów AL w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług, analizy danych, ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń AL na podstawie art. 6 ust.1 lit. a (zgodnie z zakresem wyrażonej zgody) oraz f RODO, nie dłużej niż do wycofania zgody i tak długo jak aktualny będzie interes AL;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak - w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o finansowanie oraz do dokonania oceny ryzyka leasingowego warunkuje jej zawarcie.
AL przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
- dane identyfikujące tożsamość, dane teleadresowe, stan cywilny, informacje o ustroju majątkowym małżeńskim, a w przypadku Klienta dodatkowo: informacje o majątku i
posiadanych zobowiązaniach.
Dane niezbędne do przygotowania oferty zostały pozyskane od Pani/Pana bezpośrednio lub od podmiotu, który przedstawił niniejszą ofertę lub od Klienta albo Reprezentanta. W
przypadku procesowania wniosku o finansowanie, AL pozyskuje (w zależności od danej transakcji) dalsze dane także od podmiotów prowadzących bazy danych (biura informacji
gospodarczej, BIK S.A., Związek Banków Polskich) oraz publicznie dostępnych rejestrów.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępniane BIK S.A., Alior Bank S.A. oraz Serwis Ubezpieczeniowy sp. z o.o., w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, na warunkach w niej określonych. Pani/Pana dane
osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie AL m.in. podmiotom wspó?1?pracującym z AL w procesie zawierania i
wykonywania umów o finansowanie, dostawcom usług IT i in.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia, wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie, które pozostanie bez wpływu dotychczasowe
przetwarzanie na zasadach wynikających z RODO.

Alior Leasing Sp. z o.o.
NIP: 5223027866
REGON: 361335353
KRS: 0000554171
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

